
روان درمانی برای پناھندگان نوجوان با 
 اختالالت فشارآور پس از آسیب خوردگی 

 آشنا شدن و اطالع رسانی. 1
 ساعت 1

معاینھ. 2  
ساعت 2+  2  

 مشکالت را دریافتن و روش درمان را مشخص کردن
 (مصاحبھ و برگھ ی سواالت)

درمان. 3  
ساعت 12ـ 15  

 :میکند کمکPTBS درمان بھ بھبودی 
   انقباض جسمانی کمترشدن 
  کمترشدن فشار در اثر خاطرات 
 افکار و احساسات دردآور کمتر شدن 

 افزایش امنیت و امیدواری 

   (PTBS)اختالالت فشارآور پس از آسیب خوردگی چیست؟ 
 :بسیاری از مردم پس از یک سانحھ ی بد دارای مشکالت ی میشوند

 .)خوابھای بد(خاطره ھای ناراحت کننده یا کابوس 
 .احساس شادی کمتر و تمایل بھ تنھا بودن

    .بروز خشم یا مشکل تمرکز حواس ترس،
روان درمانی کمک میکند کھ حالت بیمار بھتر شود ! 
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  :برگھ ی اطالعاتی
 روان درمانی چیست؟

 روان درمان گر چھ کسی است؟
 

       .باشد افتاده اتفاق بدی ی حادثھ تو برای اگر میکند کمک بتو کھ است کسی رواندرمانگر ـ
  

 برضد میشود؛ بھتر تو حال زدن گپ با .میزند گپ بد حادثھ این تودرباره با رواندرمانگر ـ
                                                                 .ندارد وجود دارویی بد خاطرات

ـ رواندرمانگر یک متخصص است کھ فقط  با تو گپ میزند و در مورد وضعیت اقامت تو در 
 .                                                               آلمان اوحق ھیچگونھ تصمیم گیری را ندارد

    چگونھ انجام میشود؟رواندرمانی 
 .نیستی مجبور ولی بکنی، رواندرمانی میتوانی نیست، خوب تو روحی حالت اگر ـ
 با کھ کردی احساس یا نیامد خوشت درمان این از اگر .کنی امتحان را رواندرمانی میتوانی تو ـ

   .کنی قطع را معالجھ داری اجازه نداری، دوستی رواندرمانگر
 .نھ چھ و بدھی گزارش خواھی می چھ کھ میکنی تعین تو خود ـ
 تو ھای گپ .کند گزارش کسی برای تورا ھای گپ ندارد حق درمانگر روان قانونی نظر از ـ

   .است کردن سکوت او قانونی ی وظیفھ .میدارد نگھ خود پیش را
 قانونی ی وظیفھ .میکند کمکت ترجمان یک بخواھی، اگر .میزند گپ آلمانی درمانگر روان ـ

  .است کردن سکوت ھم او
   .میگیرد انجام ھفتھ در یکبار درمانی روان ـ
 .میدھد درمان ی بیمھ را معالجھ خرج ـ
 شده بھتر آنھا روحی حالت کھ میکنند احساس ازنوجوانان بسیاری زدن گپ دوره ازیک بعد ـ

   .کنند توجھ درس بھ بھتر مکتب در میتوانند و باشند دوستان با دارند دوست است،
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